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Drahí naši spoluobčania! 

 Do rúk sa Vám dostali akési noviny, ktoré nesú názov Kažimerčan. Dovoľte mi, aby 

som Vám v krátkosti predstavila podstatu týchto hárkov. Áno, tipujete správne!  

Kažimerčan majú byť naše „obecné noviny“, ktoré budú prinášať vždy nové informácie 

o našej obci. Budú sa zameriavať na aktuálne problémy, stav obce, najnovšie informácie, ale 

pozornosť by mala smerovať aj k aktivitám, ktoré sa v obci budú realizovať, alebo sa už 

realizovali.  

Preto dúfam a v kútiku duše verím, že Kažimerčan prispeje k súdržnosti občanov 

a pozdvihne ducha NAŠEJ obce. Držme si palce!     

          Mgr. Mária Farkašová 

 

www.kazimir.sk 



 

Separujme! Príroda sa nám v budúcnosti poďakuje... 

 Odpady. Téma, ktorá sa týka každého z nás. Uľahčujeme si život tým, že nakupujeme 

produkty, ktoré sú v umelohmotných a kovových obaloch, plastoch či papieri. Dennodenne sa 

tak vyprodukuje veľké množstvo odpadov. Keďže žijeme v našej obci, záleží nám na tom, aby 

sa situácia zlepšovala. Preto je našou povinnosťou venovať sa tomuto problému. Nasledujúci 

obrázok nám pomôže lepšie sa orientovať v delení odpadu: 

 

 Cieľom komunálneho zberu v Kazimíre je zefektívniť triedenie odpadov, a tým zlepšiť 

kvalitu života v obci. Nejde však len o našu obec. Ide najmä o modrú planétu, na ktorej žijeme. 

Nezabúdajme na to, že ZEM máme len jednu, preto by sme si ju mali chrániť. Musím však 

veľmi zdôrazniť fakt, že z našej pohodlnosti či rebélie vznikajú v obci nelegálne čierne 

skládky. Toto vedomé znečisťovanie prostredia je vážnym porušovaním zákona, ktoré musí 

byť potrestané. Preto nás chcem všetkých vyzvať, aby sme sa zaujímali o našu planétu 

a o krásu obce, v ktorej žijeme!  

 

 



Ak budeme triediť odpad, zníži sa tak objem odpadu na skládke, a preto sa zlepší aj 

životné prostredie. Každá domácnosť má zberné nádoby na separovaný zber, vrecia na papier, 

sklo, plasty, kovy a nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. My všetci sme pôvodcami 

odpadu, preto každý z nás je povinný predchádzať vzniku odpadu a ak odpad vznikne, 

následne ho triediť. Nesmieme zabudnúť ani na samostatné zhromažďovanie nebezpečného 

odpadu, batérií, elektroodpadu či pneumatík.  

 Drahí občania, uvedomme si, že to, ako vyzerá naša obec, je našou vizitkou. Nehádžme 

všetko do jednej nádoby, ale trieďme odpad! Budúcnosť sa nám poďakuje.  

 

Zvyšovanie poplatkov za odpady 

 Za zmesový komunálny odpad, ktorý vyprodukujeme musíme aj platiť. Tieto poplatky 

slúžia na pokrytie všetkých nákladov, ktoré sú spojené s vývozom odpadov. Od roku 2019 

dochádza k zvyšovaniu poplatkov za zmiešaný komunálny odpad. Keď budeme mať v našich 

domoch viac zmiešaného komunálneho odpadu, poplatky za jeho vývoz sa budú úmerne 

zvyšovať za každého občana. To znamená, že ak máme v obci zavedený separačný program, je 

potrebné jednotlivé zložky (sklo, kovy, papier, plasty, biologicky rozložiteľný odpad zo 

záhrad) separovať. V obci máme aj zbernú nádobu na šatstvo, ktorá sa nachádza pri obecnom 

úrade. Elektroodpad sa vyváža podľa harmonogramu zvozu.  

 Samotný štát nás tlačí do separácie. Teraz platíme za tonu odpadu 5 eur, potom, ak 

nebudeme triediť odpad, sa tieto poplatky zvýšia. Snažme sa separovať, aby sme znížili 

množstvo komunálneho odpadu. Čím menej odpadu vyprodukujeme, tým budú poplatky nižšie, 

a za to sa nám poďakujú aj naše peňaženky.  

 

 

Prečo bol problém s vývozom odpadu v našej obci? 

 

Obec Kazimír mala od 1.1.2017 uzatvorenú zmluvu so Združením obcí pre separovaný 

zber Zemplín, n.o., ktoré zabezpečovalo zber a likvidáciu odpadu. Zmluva sa uzatvárala na 

dobu určitú, a to na obdobie jedného roka. Ak obec nechcela ďalej spolupracovať so 

združením, mala to spoločnosti oznámiť aspoň tri mesiace pred skončením kalendárneho roka. 

To sa však nestalo, preto sa zmluva automaticky predĺžila na ďalších 12 mesiacov.  



 Obec Sirník, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov, nedovolila združeniu vstup 

na skládku. Preto boli následne obcou Kazimír zabezpečené mimoriadne vývozy, ktoré 

uskutočnila spoločnosť Fúra s.r.o.  

 

Súťaž pre zber komunálneho odpadu 

vyhrala spoločnosť Fúra s.r.o. Táto 

spoločnosť bude vyvážať odpady 

z kuka nádob a zbierať len vrecia 

s označením Fúra. Vrecia je možné si 

zakúpiť na obecnom úrade.  

 

Poďakovanie 

Obec Kazimír chce vyjadriť veľkú 

vďaku všetkým občanom, ktorí sa 

zapojili do zbierky pre rodinu 

Čičatkovú, a tým aspoň sčasti pomohli 

zmierniť výdavky spojené s tragédiou . 

 

Upracme si svoje okolie 

 Po dlhom zimnom období 

k nám už prvé lúče slnka netrpezlivo 

naťahujú ruky. V tomto jarnom čase 

obec Kazimír plánuje brigádu pre 

všetkých odhodlaných a ochotných 

občanov. Touto aktivitou sa má 

vyčistiť okolie parku, ale aj ostatných 

častí našej dedinky. Brigáda sa 

uskutoční v marci. Konkrétny  

dátum a čas plánovanej akcie budú 

oznámené prostredníctvom miestneho 

rozhlasu a stránky obce. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Obec Kazimír 

                                                        vyhlasuje  

   výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kazimír,           

                                                    Hlavná 105/93 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou, resp.   

osobne do 29. marca 2019 do 10:00 hod. na adresu:  

Obec Kazimír, Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír. 

Obálku označte heslom „Výberové konanie – Materská škola Kazimír – neotvárať“. 



Občania, ktorí štúdiom získali akademický titul, a ten nedoložili k zápisu do evidencie 

obyvateľstva, nech predložia diplom k nahliadnutiu na obecný úrad k jeho zápisu.   

 

V základnej škole ožili masky 

Karneval Základnej školy Kazimír sa uskutočnil tento rok v priestoroch školy 

15.2.2019. Žiaci sa predviedli v zaujímavých maskách ako napríklad mačička, doktor, 

Tanculienka, Jack Sparrow, Spiderman, a pod. Samozrejme, nesmeli chýbať ani 

princezné, vojaci, či ježibaby.  

 Okrem nádherne vyrobených masiek sa žiaci predbiehali v rôznych 

súťažiach. Súťažilo sa podľa ročníkov. Žiaci zbierali lyžicou loptičky, skúšali, ktorá 

maska je najmúdrejšia, triafali loptičkou cieľ cez šašovu hlavu a v neposlednom rade 

masky tancovali, takže nechýbal ani obľúbený stoličkový tanec. Každá maska bola 

ocenená. Následne si žiaci pochutnali na fašiangových fánkach, za ktoré sa 

poďakovali pani kuchárkam v MŠ. Veľká vďaka patrí aj obecnému úradu, ktorý celú 

akciu zasponzoroval.    

 www.zskazimir.edupage.org

 

 

 

 

 

 

 

Poteš sa knihami! 

 

Príď do miestnej knižnice, ktorá sa 

nachádza v kultúrnom dome,  na 

veľký výpredaj starých kníh za 

symbolické ceny, dňa 28.3.2019 v čase 

16:00 – 18:00. Zastav sa, určite si 

niečo vyberieš! 

 

Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ je 

možné uskutočniť  

1.4. – 30.4.2019.  

Najlepšie však 10.4.2019 o 14:00 hod. 



Plesová zábava aj tento rok rozhýbala Kazimírčanov 

 

   
         

 

 Nádherne vyzdobená sála, živá hudba a skvelé jedlo. Dámy vymenili všedné 

oblečenie za večerné róby, páni ozdobili svoj odev zaujímavými motýlikmi či 

kravatami. Áno, aj tento rok sa v Kazimíre konal ples, v poradí už tretí. Tradične sa 

niesol v tematickom duchu. Bol to PLES ŠKRABOŠKOVÝ. 

 Akcia sa odohrala 9. februára 2019 v kultúrnom dome. Organizátormi plesu 

boli Obecný úrad Kazimír a Miestny spolok Slovenského červeného kríža. 

Zúčastnilo sa približne 70 hostí. Každý dostal pri vstupe malú pozornosť – 

škrabošku. Po slávnostnom príhovore a prípitku nasledovala veselá zábava, o ktorú 

sa postarala hudobná skupina Jimmy Band. Jedlo a časť výzdoby zabezpečila 

agentúra TipTop catering. Ako býva zvykom, na plese nesmie chýbať tombola, ktorá 

bola tento rok veľmi bohatá. Niektoré dary zabezpečila obec, o ostatné sa postarali 

sponzori, ktorých nebolo vôbec málo.  

 Celý ples prebehol veľmi úspešne, preto nám ostáva veriť, že sa takáto skvelá 

atmosféra zopakuje aj o rok . 

 


